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Abstract 

The aim of this study is analytical - critical considering of Arabic literature articles in resistance 

literature publication. Research prosedur is a analyzing of content ( quantitative - qualitative). 

Datas after collecting by questionnaire transformed to quantitative datas by descriptive statistics 

and excel software. Statistical population is lectures of resistance literature magazine at Arabic 

literature from 1388 to 1396 that they consist of 16 numbers. 72 articles is about Arabic 

literature. 

Results of research show that articles in attention to septet standards being mentioned 

atquestinnair from 1388 to 1396 have increased. The most of problems return to first years of 

magazine and these problems continued to 1394. But after that, lectures more correspond with 

definded structure for scientific stadious lectures. The most clear problems of articles in writing 

introduction, return to question, history and prosedure research. The other one is not to have 

innovation and disregarding for prosedure, question and aim in articles creates it. This is a basic 

problem of these articles in a period of time of study 

Keywords: scientific stadious articles; structural component; Arabic literature; resistance 

literature. 
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 علوم انسانی، شورای بررسی متون و کتب نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 199 -919، 9911 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

 های حوزة ادبیات عربی ارزیابی ساختاری مقاله

 ادبیات پایداری در نشریۀ

  *حسین کیانی

  **زینب انصاری

 چكیده
ست. ا ادبیات پایداریحوزۀ ادبیات عربي نشریۀ  هایمقاله ارزیابي ساختاریهدف این پژوهش 

وری آهای کیفي پس از جمعتحلیل محتوای تلفیقي )کمي و کیفي( است که دادهروش پژوهش 
جامعۀ  د.انهای کمي تبدیل شدهافزار اکسل به دادهنامه و با آمار توصیفي و نرماز طریق پرسش

تا  8811در حوزۀ ادبیات عربي از سال  ریادبیات پایداهای نشریۀ آماری این پژوهش مقاله
مقاله به حوزۀ ادبیات  27شود که از این تعداد شماره را شامل مي 81است که درمجموع  8831

 عربي اختصاص دارد.
-شده در پرسشگانۀ مطرحها با توجه به معیارهای هفتمقاله دهد کهنتایج پژوهش نشان مي

های ها به سالاند. بیشترین اشکالرو به رشد داشتهروند  8831تا سال  8811نامه از سال 
ها وجود داشت، ولي پس از آن، مقاله 8831گردد و این مشکالت تا سال آغازین مجله برمي
ا ههای علمي ـ پژوهشي مطابقت بیشتری دارند. بارزترین اشکالشدۀ مقالهبا ساختار تعریف

ن تریها از مهمن هدف، سؤال، و پیشینۀ مقالهها بود. نبودن انسجام بیدر قسمت مقدمۀ مقاله
 ها بود. های مقدمۀ مقالهکاستي
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 مقدمه. 9
 یرمس در کوششي»این فرایند  است. هر اثرسنجش و برآورد ارزش فرایندی برای  نقد

(. تولید علم هرگاه 777، ص. 8838)درودی،  «است اطالعات سالمت تضمین و صحت
شود. از همین رو، ضرورت سنجش و با نقد همراه شود درستي اطالعات تضمین مي

های علمي و پژوهشي در شود. نقد و تحلیل مقالهپیرایش آثار و متون علمي روشن مي
درپي دست یافتن به چنین هدفي،  سازد.هر علمي مسیر را برای رشد آن علم فراهم مي

های علمي ـ پژوهشي حوزۀ ژوهش حاضر در تالش است تا به ارزیابي ساختاری مقالهپ
ند بر کبپردازد. این پژوهش تالش مي ادبیات پایداریادبیات عربي منتشرشده در نشریۀ 

 پس از تحلیل،  ها را توصیف ونویسي وضعیت موجود در مقالهاساس اصول مقاله
ها را تبیین کند. این پژوهش درپي پاسخ به این پرسش است های آنها و کاستيویژگي

چگونه است؟ و برای  نامهشده در پرسشهای ارائهدر مؤلفه هاوضعیت کنوني مقاله که
 رسیدن به وضعیت مطلوب چه باید کرد؟

 . پیشینۀ پژوهش1
ی هاپژوهشي تاکنون پژوهشهای مجالت علمي ـ در بررسي تحلیلي ـ انتقادی مقاله 

 مختلفي انجام شده است: 
( تولیدات علمي گروه زبان و ادبیات عربي در ایران را در 8811نیا و بخشي )ـ طاهری
اند. مجله انتشار یافته است، بررسي کرده 81که در قالب  8811تا  8817بازۀ زماني 

به کارهای انفرادی و یا دو ها نشان داده است که در این برهۀ زماني نویسندگان بررسي
اند. در این پژوهش موانع و مشکالت حوزۀ پژوهش در زبان و ادبیات نفره تمایل داشته

 وجود عدم نگاری، عدم توجه به استناددهي،عربي کنکاش شده است. عدم تخصصي
 ننویسندگا برخي دائم حضور و شدن قطبي ها،مجله و هامقاله ارزیابي و نظارت سامانۀ
 های علمي این حوزه برشمرده شده است.ازجمله موانع رشد مقاله مشهور

های علمي ـ پژوهشي زبان ( انتخاب موضوع و تنظیم عنوان در مقاله8813ـ عسکری )
و ادبیات عربي را بررسي کرده است. وسعت دامنۀ پژوهش و تکراری بودن موضوع، و 

 ین نتایج این پژوهش است.ترها، از مهمهمچنین طوالني و مبهم بودن عنوان
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پژوهشي در ـ مقالۀ علمي  11های داخلي ( مباحث فرعي و عنوان8831ـ عسکری )
ای هعرصۀ زبان و ادبیات عربي در ایران را، بررسي کرده است. این پژوهش به کاستي

ندی بتوجهي به اصول و مباني عنوانکند که برگرفته از بيها اشاره ميبسیاری از مقاله
 ها و یا ناآگاهي از آن است.ث داخلي مقالهمباح

مقالۀ علمي ـ پژوهشي  12به بررسي و نقد منابع استنادی بیش از ( 8838)ـ عسکری 
های مختلف پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که زبان و ادبیات عربي مجله

ن بوده و ار نویسندگاتوجهي به جایگاه منابع و اعتبارزش و نامرتبط ناشي از بيمنابع کم
 راست.وجوی سطحي و گذکمبود منابع و نبود تنوع و کاستي منابع خارجي متأثر از جست

پژوهشي ـ های مجلۀ علمي ( به بررسي وضعیت کمي مقاله8837ـ احمدی و همکاران )
منظور شناسایي رفتارهای استنادی و روابط هم انجمن ایراني زبان و ادبیات عربي به

سنجي پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داده با استفاده از روش علمنویسندگي 
ر مجله هاست و ضریب تأثیها به مقالهترین آناست که بیشترین استنادها به کتاب و کم

 و میزان روابط علمي نویسندگان در سطح مطلوبي نیست.
دراسات في اللغۀ العربيۀ و  های مجلۀ( به بررسي وضعیت مقاله8837ـ کهندل جهرمي )

 7181های شماره از این مجله که در طول سال 81پرداخته است. در این پژوهش آدابها 
ها و استناددهي بررسي شده است. تنوع موضوع، منتشر شده، از دو منظر موضوع 7188تا 

ت که سترین مواردی امیزان استفاده از منابع استنادی و میزان مشارکت نویسندگان، مهم
 ها بدان پرداخته شده است.در این مقاله
 پایداری ادب حوزۀ هایپژوهش آماری رویکردی بررسي طریق از( 8832) ـ آقانوری

 و ستا پرداخته ایران در فارسي پایداری ادبیات حوزۀ در تحقیقات وضعیت بررسي به
 زمان از که ایران در پایداری ادب حوزۀ هایپژوهش که رسید نتیجه این به درنهایت

 عدم ای وجود به توجه با خود زماني سیر در یافت، گسترش اسالمي انقالب گیریشکل
 حوزه این سمتها بهتوجه جلب سبب که هاکنگره و هاهمایش چون مواردی وجود

 .اندگذاشته سر پشت را فرودهایي و فراز شوند،مي
ي شناسشده در موضوع سبکهای نوشته( در پژوهشي به بررسي مقاله8832ـ کیاني )

ها و مقایسۀ آن با وضعیت و در پي رسیدن به وضعیت این مقاله 8838تا  8813از سال 
ها در موارد بسیاری اصول دهد که مقدمۀ مقالهمطلوب است. نتایج پژوهش وی نشان مي
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نویسي را ندارد، مشخص نبودن نوع روش پژوهش و عدم بیان و معیارهای الزم مقدمه
 ها در حوزۀ آوری مواد پژوهش و نامشخص بودن روش تحلیل دادهمعروش ج

 گردد.شناسي به دقت نداشتن نویسندگان به روش پژوهش برميسبک
-های گوناگوني در زمینۀ تحلیل مقالهپژوهش دهد که تاکنونپیشینۀ پژوهش نشان مي

بررسي استناددهي مقاله به  1شده زبان و ادبیات عربي صورت گرفته است که های چاپ
مقاله نیز موضوع و  7اند و های ادبیات عربي پرداختهنویسندگي مقالهو منابع و روابط هم

های علمي ـ پژوهشي های داخلي مقالهتنظیم عنوان و همچنین مباحث فرعي و عنوان
ی هامقاله به صورت تخصصي به بررسي مقاله 8اند وزبان و ادبیات عربي را بررسي کرده

مقاله به حوزۀ ادبیات پایداری در ادبیات فارسي  8ن و ادبیات عربي پرداخته و زبا
از حوزۀ ادبیات عربي در نشریۀ  مقاله 27اختصاص دارد. در حالي که پژوهش حاضر 

را به روش تحلیل محتوای تلفیقي )کمي و کیفي( مورد ارزیابي قرار  ادبیات پایداری
نامه است که روایي و پایایي ر اساس طراحي پرسشدهد و ابزار گردآوری اطالعات، بمي

های ارزیابي شده در این پژوهش، شاخصنامۀ طراحيآن تأیید شده است. پرسش
ساختاری نگارش مقاله )عنوان، چکیده، مقدمه، پیشینه، روش، بدنۀ اصلي، نتیجه و منابع( 

 گیرد. ها را در برميهای آنبا زیرشاخه

 . روش پژوهش9

 دینب قیق از روش تحلیل محتوای تلفیقي )کمي و کیفي( استفاده شده است؛در این تح
 افزاررمن و توصیفي آمار با و نامهپرسش طریق از آوریجمع از پس های کیفيداده که معنا

 از شوندمي بیان عدد با که هایيتوصیف» زیرا اند،شده تبدیل کمي هایداده به اکسل
-مي هارائ تریدقیق هایداده "همیشه تقریباً" یا "نصف از ترکم" نظیر هایيتوصیف

نیست،  کامل و کافي پیام شناخت در روش این اما (،78، ص. 8811)هولستي، « دهند
با تلفیق دو روش کمي و در این پژوهش  دهد.مي اهمیت است، فراوان آنچه به تنها زیرا

 و ذوق از علمي داشته و نقد جنبۀ اینکه برای. شودهای پژوهش تحلیل ميکیفي داده
 ت.شده اساستفاده  نامهپرسش از شود، بررسي هامقاله اجزای همۀو  باشد دور به سلیقه

 8811در حوزۀ ادبیات عربي از سال  ادبیات پایداریهای نشریۀ جامعۀ آماری، مقاله
مقاله به حوزۀ  27شود، و از این تعداد شماره را شامل مي 81است که  8831تا سال 
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ها با رویکردهای ادبیات عربي اختصاص دارد که مادۀ پژوهش این مقاله است. این مقاله
مختلفي نوشته شده است. رویکرد نقد و تحلیل محتوایي که بیش از هر چیز درپي کشف 

ای هترین دستههای ادبیات پایداری است، و از گستردهمایهها و درونو تبیین مؤلفه
های این نشریه بر اساس این رویکرد شود؛ بیشتر مقالهده ميموضوعي این نوع ادبي شمر

ـ اجتماعي که شامل نوشته شده اند. رویکرد تطبیقي و بالغي و ساختاری؛ رویکرد سیاسي 
محور، و نگاه هویتي است؛ رویکرد دیني و محور و نوجوانمحور، نگاه کودکنگاه زن

تعداد کمي از مقاالت را به خود  محور، که هر کدام از این رویکردهارویکرد نظریه
 اند.اختصاص داده

 . ابزار پژوهش4
 نویسي و شده، ابزار این پژوهش است و در آن معیارهای مقالهنامۀ طراحيپرسش
یق های روش تحقپژوهشي که برگرفته از کتابـ دهندۀ هر مقالۀ علمي های تشکیلبخش

این معیارها در هفت قسمت شامل عنوان، نویسي است، معیار قرار داده شده است. و مقاله
ا هچکیده، مقدمه، روش پژوهش، بدنۀ اصلي مقاله، نتیجه و منابع تنظیم شده است. پرسش

ته های آماری را داشهای کیفي به دادهای طراحي شده است تا قابلیت تبدیل دادهبه گونه
لب نمودارها و آمارهای افزار اکسل پردازش و در قاشده با نرمهای استخراجباشد. داده

 عیني ارائه شده است.
ها بر اساس تاریخ چاپ ها به این شکل بود که ابتدا مقالهآوری دادهروش جمع

کدگذاری شدند. کد مقاله از سال نشر مقاله و شمارۀ مجله تشکیل شده است. برای نمونه، 
چاپ  2مجلۀ شمارۀ و در  8811بیانگر این است که مقالۀ مورد نظر در سال  2/8811کد 

هایي ها جدولها با محور قرار دادن هریک از اجزای مقالهشده است. برای بررسي مقاله
 هایي مطرح شد.طراحي و برای ارزیابي هر قسمت سؤال

تعیین اعتبار روایي ابزار پژوهش بر اساس روش اعتبار محتواست. بر این اساس، 
ني و های نقد پژوهشگاه علوم انساق و فرمنویسندگان مقاله پس از بررسي پیشینۀ تحقی

های علمي ـ پژوهشي کشور و مراجعه به های داوری مجلهمطالعات فرهنگي و نیز فرم
ای با تأکید بر ارزیابي ساختاری نامهنویسي پرسشهای روش تحقیق و مقالهکتاب
های پژوهشي تهیه کردند و جهت داوری در اختیار شش نفر از استادان متخصص مقاله
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روش تحقیق در رشتۀ زبان و ادبیات عربي، آموزش زبان انگلیسي، علوم تربیتي و علم 
نامه در گروه شناسي قرار دادند و پس از تأیید از طرف آنان، پرسشاطالعات و دانش

ساني، ارائه و پس از تصحیح ایرادهای شورا، عربي شورای بررسي متون و کتب علوم ان
 نامه برای نقد مقاله معرفي شد. پرسش

 . پردازش موضوع5
گانۀ مقاله، ویژگي هر یک از ارکان استخراج و عنوان پس از مشخص شدن اصول هفت

 های هرنامه قرار داده شد و پژوهشگر بر اساس ویژگيهای هر قسمت در پرسشپرسش
دهد و سپس به ارزیابي شدۀ مربوط به هر بخش پاسخ ميمطرح هایقسمت به پرسش

 پردازد.ها ميمقاله
 
 ها. عنوان مقاله9ـ5
وان عن»شود. نخستین قضاوت خواننده دربارۀ محتوای مقاله با مطالعۀ عنوان حاصل مي 

 باید مختصر، گویا و جذاب باشد تا بتواند عالوه بر ایجاد انگیزۀ مطالعه در خواننده، او
(. بر این اساس، 87، ص. 8822)سیف، « را در انتخاب مقالۀ مورد نیازش راهنمایي نماید

 پرداخته شد.« وضوح»، «ایجاز»، «محوریمسئله»ها به سه مقولۀ در بررسي و نقد عنوان
های ادبیات پایداری در حوزۀ ادبیات عربي نشان داد مورد از مقاله 27بررسي عنوان 

های تعداد ها وضوح الزم را دارند. اما با کمي دقت در عنوانمقالهدرصد از عنوان  37که 
 طوری که با حذف بعضي ازشود که نسبتاً طوالني هستند، بهمعدودی از مقاالت دیده مي

شود. بر اساس ها هیچ خللي به مفهومشان وارد نميکلمات زائد موجود در عنوان آن
و  درصد ایجاز کافي ندارند 82دارند و ها ایجاز درصد از عنوان 18تحلیل آماری 

 هایشان طوالني است.عنوان
 های ادبیاتهایي که جلوهمحور هستند. گفتني است مقالهها مسئلهدرصد عنوان 81 

محور بودند. همچنین این مسئله در برخي از اند بیشتر موضوعپایداری را بررسي کرده
ای هشود. هر چند نقش مقالهی بود، دیده ميهایي که هدفشان بررسي نمادهای پایدارمقاله

رساني و توزیع علم و عرضۀ مناسب و مؤثر آن به محور، در آموزش و اطالعموضوع
 محور اثربخشي پژوهش را افزایشفرایند مسئله»مخاطبان بر کسي پوشیده نیست، اما 
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ا جایگزین (، و نوآوری و شکوفایي و آفرینش ادبي ر888، ص. 8812)قراملکي، « دهدمي
 کند.تکرار و تقلید مي

ست، پس دهنده ابا توجه به اینکه ادبیات پایداری، ادبیاتي پویا و فعال، اثرگذار و جهت
ا ههای پایداری است، بعد از توصیف و تبین جلوههایي که هدفشان بیان جلوهدر مقاله

دست انگر نتایج بهبی 8ها در این حوزه توجه شود. نمودار باید به کارکرد و جایگاه آن
 هاست:آمده از بررسي عنوان مقاله

 

 
 

 ها: عنوان مقاله9نمودار 

 ها. چكیدة مقاله1ـ5

 از یک نوشته که شامل فشردۀ تمام مطالب مهم یا فشردۀ »ای است چکیده خالصه
 ژوهش،پ ابعاد اصلي، اهداف باید و باشد نوشته آن های ویژه یا فهرستي از محتوایقسمت
(. 17 ، ص.8811 علیجاني، و حیاتي« )کند بیان را آن نهایي نتایج و رفته کاربه هایروش

 منسجم و روان غیرقضاوتي، صریح، موجز، متن، از مستقل دقیق، درست،» باید بنابراین
(. همچنین، چکیده باید تصویری روشن از محتوای مقاله 872، ص. 8812فتوحي، ) «باشد

خواننده را به خواندن متن اصلي تشویق کند و اجزای آن باید به خواننده ارائه دهد و 
معموال با توجه به ( »13، ص. 8811متناسب با ساختار اصلي مقاله باشد )منصوریان، 

، ص. 8823)سرمد، « شودواژۀ کلیدی در هر مقاله بیان مي 2تا  2حجم و محتوای مقاله، 
ارهایي همچون بیان مسئله، روش و ها معی(. بر این اساس در تحلیل چکیدۀ مقاله878

 هدف، نتیجه و کلیدواژه بررسي شده است.
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مجله در این قسمت سیر تکاملي داشته است، بیشترین کاستي در این قسمت به 
ها دیده به بعد ساختار منسجم در آن 8831گردد، اما از سال های آغازین مجله برميسال
 شود.مي

 ها به بیان مسئله اشاره شده است.درصد چکیده 37ر دهد که دهای آماری نشان ميداده
ها در این قسمت نتیجه طور کامل ذکر شده است، اماها نتایج بهدرصد از چکیده 27در 

ست آمده دسازی نتایج بهتوصیفي دارد و نویسندگان سعي در برجستهحالت تقریری و 
ا هش و هدف در چکیدهاند. بیشترین کاستي به ذکر نشدن روش پژوهاز تحلیل نکرده

ها به روش و هدف اشاره شده است. در درصد از چکیده 81ای که در گونهگردد، بهبرمي
 شکل ناقص به آن پرداخته شده است.ها یا به آن اشاره نشده یا بهبقیۀ چکیده

تواند وجوکننده بوجوگر و مطلب است تا جستهدف از کلیدواژه پل ارتباط بین جست
یابي تجویي در وقت برای دسمقاله دسترسي یابد. بنابراین، اهمیت آن صرفه به آساني به

ها درصد چکیده 12شده کلیدواژه دارند که از این تعداد به مقاله است. تمام مقاالت بررسي
اط شده ارتبهای انتخابکلیدواژهاند. نویسي را رعایت کردهطور کامل اصول کلیدواژهبه

ها در نداشتن نظم منطقي در چینش مقاله دارند، اما کاستي آنموضوعي را با محتوای 
 هاست.های مقالهاز بررسي چکیده آمده دستبه نتایج بیانگر 7 نمودار هاست.کلیدواژه

 
 ها: چكیدة مقاله1نمودار 
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 ها. مقدمۀ مقاله9ـ5

 کاربردی آن و اهداف آن از نظر بنیادی و انجام ضرورت در مقدمۀ مقاله مسئلۀ تحقیق و
شود. درواقع، پیوند میان نویسنده و صورت مختصر بیان و در پایان راه حل ارائه ميبه

 (. 18، ص. 8818گیرد )ابوالحسني، خواننده از طریق مقدمه صورت مي
 هامقدمه از درصد 31 و در دارند مسئله بیان ها،درصد مقاله 31های آماری بر اساس داده

. است شده بیان پژوهش ضرورت هامقدمه درصد 21 در .تاس شده تبیین پژوهش هدف
ای آماری های که دادهگردد، به گونهپژوهش برميها به سؤال و پیشینۀ کاستي اساسي مقاله

 ها از کدام از مقالهای ناقص دارند و هیچها پیشینهدرصد از مقاله 11دهد که نشان مي
ده است، هایي که پیشینه ذکر شعبارتي در مقالهبهاند؛ نویسي استاندارد بهره نبردهپیشینه

یستند و ها تحلیلي و انتقادی ناند. پیشینهها کنار هم چیده شدهوار پیشینهبیشتر فهرست
 در برخي موارد ارتباط آن با موضوع مقاله روشن نیست.

الي از ها خدرصد از مقاله 22دارند و  سؤال هامقاله درصد از 12ها تنها از بین مقاله
تر های این حوزه بیشسؤال پژوهش هستند. این مسئله شاید بدین سبب باشد که مقاله

 ند. اای ادبي در ادبیات پایداری پرداختهمحور هستند و بیشتر به توصیف پدیدهموضوع
به بعد روندی رو به رشد است، به  8838نویسي از سال گفتني است که روند مقدمه

تر ای قبل علميهبه سالنویسي و سؤال، نسبتجز پیشینهعناصر مقدمه بهای که بیشتر گونه
  شده است.

 
 ها: مقدمۀ مقاله9نمودار 
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 . روش پژوهش4ـ5

 به ار پژوهشگر که است مناسبي شناسيروش کارگیریبه مستلزم پژوهشي هر اجرای
 گزینش معیار. سازدمي قادر پژوهش هایپرسش به گویيپاسخ و نظر مورد طرح اجرای

 این درواقع،. دارد بستگي پژوهش اهداف با آن تناسب به چیز هر از قبل روش، یک
 توانایي حال این با کند.مي تعیین را روش نوع که است آن هایپرسش و پژوهش هدف

منصوریان، ) دارد اهمیت کامالً آن از دفاع و خود روش انتخاب دالیل بیان در پژوهشگر
 (.27، ص. 8811
ها چهار معیار برای روش پژوهش درنظر گرفته شده تحلیل روش پژوهش این مقالهدر 

 داده است. تحلیل است که شامل نوع روش، مواد پژوهش، روش گردآوری داده و روش
ها روش مشخص درصد از مقاله 71دهد که در دست آمده از این قسمت نشان مينتایج به

مانده هیچ نامي از روش پژوهش ذکر نشده يدرصد باق 27برای پژوهش بیان شده و در 
 8832است. این مشکل مربوط به سال یا دورۀ خاصي نیست، اما در دو سال آخر مجله )

ها درصد مقاله 71بر اساس تحلیل آماری در تر شده است. رنگ( این مسئله کم8831و 
کل ناقص شدرصد از مقاالت به مادۀ پژوهش به 18به مادۀ پژوهش اشاره شده و در 

 دهش بررسي موضوع این قصیده چند در که نشده برای مثال مشخصاشاره شده است. 
 ت.اس شده بررسي دیوان تمام در موضوع این چگونه بوده، شاعر دیوان تمام اگر و است

ها تبیین ها روش جمع دادهدرصد مقاله 2ها، فقط در آوری دادهدرخصوص روش جمع
  ای نشده است.ها هیچ اشارهدرصد از مقاله 32ها در در روش تحلیل داده شده است.

 
 هاروش پژوهش در مقاله: 4نمودار 
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 ها. بدنۀ اصلی مقاله5ـ5
د، به کنمتن اصلي مقاله بدنۀ پژوهش است و نگارنده سخن اصلي خود را در آن بیان مي

دنۀ ب»کند. پس تواند نتیجۀ مورد انتظار را دریافت نحوی که خواننده با مطالعۀ آن مي
ها باید بر اساس نظم منطقي و در ها و تحلیلاصلي شاکله و پیکرۀ مقاله است. داده

، ص. 8831)فتوحي، « چارچوب روشي منظم و بر اساس طرح کلي مقاله پیش برود
(. بر این اساس، باید به اصول مهم قواعد محتوایي و ساختاری مقاله توجه شود و 828

کار گیرد، اصولي مانند: منطقي و مستدل بودن، منظم ا در مقاله بهها رمؤلف سعي کند آن
تر در های فرعيو منسجم بودن، تناسب بحث با عنوان اصلي، ارتباط منطقي بین عنوان

 مسئله، خالقیت و نوآوری در محتوا و ساختار. 
نامۀ این پژوهش از پژوهشگر خواسته شده است تا موارد زیر بر این اساس در پرسش

ظم و ها، نرا در بدنۀ اصلي مقاله بررسي کند: مباني نظری پژوهش، گویایي و نظم عنوان
به  بندیانسجام منطقي مطالب، ارائۀ نمونه، نوآوری، انطباق محتوا با عنوان، میزان پای

 روش پژوهش.
 811منطقي مطالب  انسجام و نظم هایشاخص در نویسندگان اصلي، بدنۀ در قسمت

اند. ایراد بوده درصد موفق 811 با هانمونه ارائۀ درصد و 811 اثر با عنوان انطباق درصد و
بندی به روش ها، مباني نظری پژوهش، پایها در گویایي و نظم عنواناساسي مقاله

 پژوهش، و نوآوری است.

 ها. گویایی و نظم عنوان9ـ5ـ5
اله ها با عنوان مقآن مرتبط بودن اجزای مختلف مقاله با همدیگر، همچنین متناسب بودن

های فرعي با همدیگر ازجمله مواردی است که به تحقیق، یکپارچگي و و ارتباط عنوان
 بخشد. به عبارت دیگر انسجام مي

 های مطالعههای علمي موجود در فیشبندی مقاله همان تنظیم معلومات و یافتهعنوان
های زنجیر پشت سر هم گیری منسجم و پیوسته مانند حلقهاست که در یک جهت

جا شود و زودتر یا دیرتر از طوری که اگر مبحثي از جای خود جابهگیرد، بهقرار مي
، 8831هم بریزد )عسکری، های زنجیر بهمباحث دیگر بیاید مانند این است که حلقه

 (.31ص. 
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ها بر اساس نظمي خاص و هدفمند در کنار هم قرار شده عنوانهای بررسيدر مقاله
 ها مشاهده ها و زیرعنواناند، اما مشکالتي ازقبیل زائد بودن برخي از عنواناده شدهد

گذاری نکردن و طوالني بودن از ها را در هم ادغام کرد؛ شمارهتوان آنشود که ميمي
هایي است که ها دارای عنوانهاست و همچنین برخي از مقالههای عنواندیگر اشکال

ها نویسنده با یک مقدمه و یک دارد. در تعداد محدودی از مقالهبیشتر حالت توصیفي 
بندی گونه عنوانآید، بدون هیچشمار ميعنوان عام که مدخل و دروازۀ ورود به بحث به
  .دیگری، بالفاصله وارد موضوع اصلي شده است

« بحث»به بعد نویسندگان بعد از مقدمه عنواني )تیتری( به نام  8838از سال گفتني است 
ها زیرمجموعۀ آن ها در دو قسمت مباني نظری و تحلیل دادهاند که بقیه عنوانقرار داده

کلي ها شها بخشیده است و مقالهاست. ذکر این عنوان کلي نظمي خاص به ساختار مقاله
 اند. منظم و یکدست به خود گرفته

 . مبانی نظری پژوهش1ـ5ـ5
 و نقد به اما دارند، پژوهش نظری مباني هامقاله از درصد 27شده بررسي هایمقاله در

 تحلیل نظریه پرداخته نشده است. 
ها مباني نظری پژوهش ندارند و نویسندگان درصد از مقاله 71آماری،  تحلیل اساس بر 

 های مختلفاند که این نقص در سالبعد از مقدمۀ مقاله به تحلیل مادۀ پژوهش پرداخته
 شود. مجله دیده مي

 اند. این مشکل بیشتر در صورت ناقص نوشتهها مباني نظری را بهدرصد از مقاله 71 
های ادبیات پایداری بود. در برخي از این هایي وجود داشت که هدفشان بیان جلوهمقاله
ای هو منظور خود را از جلوه ها به بیان زندگي شاعر یا نویسندۀ موردنظر بسنده کردهمقاله

اند. همچنین بیان نشده است که بر چه اساسي این اننده روشن نساختهپایداری برای خو
 های پایداری انتخاب شده است. جلوه

 بندی به روش پژوهش. پای9ـ5ـ5
ای دقیق، چگونگي انجام پژوهش گزارش هدف اساسي از بیان روش آن است که به گونه

شده تحلیل آماری گرفتهها تحلیل شوند. بر اساس شود و متناسب با روش انتخابي داده
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ها روش مشخصي برای پژوهش ندارند که در درصد از مقاله 27ها، از بدنۀ اصلي مقاله
ـ تحلیلي درصد مقاله 71بند باشند، تنها در بدنۀ اصلي بدان پای ها روش پژوهش توصیفي 

ها ندرصد از آ 81ها به شکل کامل و درصد مقاله 81انتخاب شده است، که از این تعداد، 
 اند. بند بودهصورت ناقص به روش پژوهش پایبه

 . نوآوری4ـ5ـ5
های مقاله است. نویسنده باید با بررسي منظور از نوآوری داشتن نوآوری در تمام قسمت

های گوناگون مقاله روشي نو در ارائۀ مطالب بیاورد، دقیق پیشینۀ پژوهش در قسمت
ای دارد که آن را از سایر پژوهشگيه ویژتوضیح دهد که این پژوهش چای که گونهبه

باید آشکارا گفته  افزایي آن چیست؟کند و نوآوری و دانشها در همین حوزه متمایز مي
شود که تحقیق حاضر در مقایسه با دیگران چه کار جدیدی را انجام داده است؟ و تفاوت 

 پژوهش خود را با پیشینۀ مقاله مشخص کند. 
تواند خالقیت در یافتن و انتخاب و نوآوری پژوهش مي بر این اساس، خالقیت

کار بردن روش حل مسئلۀ پژوهش و ارائۀ موضوع و خالقیت در مسئلۀ پژوهش یا به
اجي، ها باشد. همچنین، ذکر پیشینۀ تحلیلي، انتقادی و استنتها و نقد و تحلیل آن یافتهیافته

 ها باشد.نوآوری مقالهتواند مؤید میزان استناددهي به منابع روزآمد مي
اختاری های سگفتني است که ارزیابي اصالت و نوآوری در این پژوهش بر اساس جنبه

 هاست.  مقاله
ن هایي مشابه ایهای ادبیات پایداری است، یا عنوانهایي که هدفشان بیان جلوهمقاله

ساختار و محتوا  از نظراند و ها را به خود اختصاص دادهدرصد از مقاله 22عنوان دارند، 
ها نه در شکل و نه در محتوا یافت نشد. فقط در شبیه به هم هستند، و نوآوری در آن

که  اندصورت تحلیلي عنوان کردههای پژوهش را بهبرخي از مقاالت، نویسندگان سؤال
شود؛ از این جهت که که سبب شده است در این تغییر در نوع خود نوآوری شمرده مي

 ئه دهد. تر از متن اراتر شود، و تحلیلي عمیقها حضور نویسنده پررنگدادهقسمت تحلیل 
ها موضوعات متفرقه دارند که در شعر یا نثر پایداری انجام گرفته درصد از مقاله 12

محور، نگاه بالغي و ساختاری، و رویکرد سیاسي ـ اجتماعي ازجمله نگاه زناست که 
شود. هر کدام از این محور را شامل ميیکرد نظریهمحور، رومحور و نوجواننگاه کودک
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هایي که اند. از این میان مقالهها را به خود اختصاص دادهرویکردها تعداد کمي از مقاله
 ند.اها نوآوری بیشتری داشتهبه بقیۀ مقالهنسبت تر بوده است،عنوانشان جزئي

درصد  78 آوری ندارند، تنها درها نودرصد مقاله 23شده نشان داد که های بررسيمقاله
 ها نوآوری وجود داشت. از آن

 
 

 هااصلی مقاله بدنۀ: 5نمودار 

 ها. نتایج مقاله6ـ5

دست ج بهشود، به مقایسۀ نتایشکل مختصر و مفید نتایج تحقیق ارائه ميدر این بخش، به
به مجموعۀ شواهد پردازیم و با توجه ها ميآمده از مطالعۀ حاضر با نتایج سایر مطالعه

توان پیشنهادهایي برای انجام مطالعات بهتر و شود و در صورت لزوم ميگیری مينتیجه
 تر در آینده ارائه داد. کامل

پژوهش و  هایرود که نویسنده پاسخ پرسشگیری انتظار ميبنابراین، در قسمت نتیجه
-یجه، طراحان پرسشبرداشت نهایي خود را از پژوهش مطرح کند. برای تکمیل بخش نت

ایسۀ ها و مقآوری تحلیلنامه سه قسمت را درنظر گرفتند که شامل: پاسخ به سؤال، جمع
 ها بوده است. نتیجه

ای هها در قسمت نتیجه به جمع یافتهدهد که بیشتر مقالهها نشان مينتیجۀ بررسي
 ها پاسخآن ها که در صورت داشتن سؤال پژوهش بهو برخي از آن پژوهش بسنده کرده

های پژوهش در یکجا جمع شده است و نویسندگان به نقد ها یافتهاند. در این مقالهداده
رود که نویسنده نتیجۀ پژوهش های علمي انتظار مياند. در پژوهشو تحلیل آن نپرداخته

خود را با پیشینۀ پژوهش مقایسه کند و پیشنهادهایي برای پژوهشگران ارائه دهد. این 
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ای هها پیشنهاد و یا افقها وجود ندارد و در هیچ یک از نتیجهدر نتیجۀ این مقاله موضوع
 ای برای پژوهشگران ارائه داده نشده است.   تازه
 

 . منابع7ـ5ـ5
در پایان هر مقاله فهرست الفبایي منابع فارسي، عربي و التین که شامل کتاب، مجله، 

امۀ نشناسي و طبق شیوهبا ذکر مشخصات کتاب نامه، پایگاه اطالعاتي و ... است،پایان
نامه، از پژوهشگر خواسته شده شود. در جدول قسمت منابع این پرسشموجود، آورده مي

 که تعداد هشت مورد یعني )تعداد منابع، منابع اصلي، منابع غیراصلي، کتاب، مجله، 
ت، ر تا پنجاه انتخاب شده اسهای اینترنتي و روزآمدی( را که با اعداد صفنامه، پایگاهپایان

 مشخص کند.

منبع اصلي  221منبع استفاده شده است که از این تعداد  8111نامه، از در قسمت کتاب
درصد( کتاب و  28) 211درصد( منبع فرعي است که شامل  11) 117درصد( و  21)

نامه بود. از درصد( پایان 7) 81درصد( پایگاه اینترنتي و  1) 12درصد( مقاله و  83)832
بودند، البته ارجاع نویسندگان به منابع روزآمد  درصد مقاالت روزآمد 12این تعداد، منابع 

ها بیشتر و در برخي های مختلف این مجله در نوسان است؛ در برخي از مقالهدر شماره
یران اهای مختلفي در زمینۀ ادبیات پایداری در نامهتر استفاده شده است. پایانها کماز آن

طور مستقیم و غیرمستقیم به ادبیات پایداری مربوط و کشورهای عربي وجود دارد که به
های امهناند. درخصوص کشورهای عربي پایانها بهره نگرفتههستند که نویسندگان از آن

ها هها در مقالفراواني در اینترنت وجود دارد و در دسترس است، ولي درصد استفاده از آن
ها امهنهای کشور مشکل به سیستم حاکم بر پایاننامهست. اما درخصوص پایانخیلي کم ا

ها به راحتي در اختیار پژوهشگران نامهگردد که فایل تمام متن و حتي عنوان پایانبرمي
 نیست.
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 ها: منابع مقاله6نمودار 

  ه. نتیج6
در حوزۀ ادبیات عربي از  ادبیات پایداریهای منتشرشدۀ نشریۀ در این پژوهش، مقاله

بررسي و هفت رکن مقاله شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش  8831تا  8811سال 
شد و  نامه نقد و تحلیلپژوهش، بدنۀ اصلي مقاله، نتیجه و منابع، با ابزار پژوهش پرسش

 دست آمد:نتایج زیر به
ها وضوح وان مقالهدرصد عن 1شده ایجاز کافي دارند، و فقط های بررسيـ تمام عنوان

محور بسیار های موضوعمحورند. بسامد مقالهها مسئلهدرصد از مقاله 81الزم را ندارند، و 
ها، وانمحور بودن عنمحور است. البته گفتني است که موضوعهای مسئلهبیشتر از مقاله

هموار محور آید و راه را برای پژوهش مسئلهشمار نميها بهجزو نقص و کاستي مقاله
محور درپي کشف مجهول هستند و به های مسئلهسازد. اما با توجه به اینکه مقالهمي

ه قرار ها بیشتر مورد توجقدرت تحلیل بیشتری نیاز دارند بهتر است تا این گونه مقاله
 گیرد.

به بعد روند  8831اند، از سال شده روند تکاملي داشتههای بررسيهای مقالهـ چکیده
ها رعایت شده است. بیان روش و هدف نویسي در آناند و اصول چکیدهپیدا کردهبهتری 

درصد  21ها آمده است؛ این بدین معناست که چکیدۀ های مقالهدرصد چکیده 81فقط در 
ده در شها نیست. نکتۀ دیگر اینکه نتیجۀ ارائهکنندۀ هدف و روش مقالهها تبیینمقاله

شده از قبل مشخص است و نیاز به نیست و نتایج ارائهها نتیجۀ اصلي تحقیق چکیده
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لي ای دست یافته است، وتحقیق ندارد. این در حالي است که مقاله به نتیجۀ جدید و تازه
 ها اشاره نشده است.در چکیده به آن

ها روند تکاملي داشته است، بیشتر در قسمت پیشینه و سؤال ها مانند چکیدهـ مقدمه
ها خالي از سؤال پژوهش است و درصد مقدمه 22داشت، و  پژوهش مشکل وجود

 وار منابعي را ذکر کرده است.ها فهرستدرصد پیشینه 11همچنین 

ها روش پژوهش ندارند یا بر اساس روش پژوهش ذکرشده، درصد از مقاله 27ـ 
بیشتر  اند که درلي را انتخاب کردهطور کلي روش توصیفي ـ تحلیاند، ولي بهعمل نکرده

 مقاالت فقط به توصف بسنده شده است.

گونه نقد و تحلیلي به آن ها مباني نظری پژوهش دارند، اما هیچمقاله درصد از 27ـ 
ها درصد از مقاله 71ها مباني نظری پژوهش ندارد و درصد از آن 71اند، و اضافه نکرده

هدفشان  هایي بود کهقالهاند. این مشکل بیشتر در مصورت ناقص نوشتهمباني نظری را به
های ادبیات پایداری است. در این مقاالت نویسندگان منظور خود را از بیان جلوه

اند و همچنین بیان نشده است که بر چه های پایداری برای خواننده روشن نساختهجلوه
 اند.ها را محور پژوهش خود قرار دادهاساسي این جلوه

 و ،«پژوهش روش به بندیپای» در هامقاله اسياس ـ در قسمت بدنۀ اصلي، ایراد
این مسئله به روشن نبودن سه موضوع هدف و سؤال و روش پژوهش  که است، «نوآوری»

ها با هدف مقاله های پژوهش آنتر و سؤالهایي که عنوانشان جزئيمقالهگردد. برمي
 داشتند.ها نوآوری بیشتری به بقیۀ مقالهنسبت تری داشت،انطباق کامل

های آوری یافتهها، جمعشده، قسمت نتیجۀ تمامي مقالههای بررسيـ از میان مقاله
ا هها که پرسش پژوهش داشت به پرسشپژوهش در متن مقاله است و در برخي از مقاله

های پژوهش نقد و تحلیل و با پیشینۀ ها، یافتهپاسخ داده شده است. اما در هیچ کدام از آن
 پژوهش مقایسه نشد. 

ای هها روزآمد هستند، البته ارجاع به منابع روزآمد در شمارهدرصد از منابع مقاله 12ـ 
 مختلف این مجله در نوسان است و به شماره یا دورۀ خاصي اختصاص ندارد. 

 



 8833 پاییز و زمستان، دومسال اول، شمارۀ ، يعرب یاتزبان و ادب ۀنقدنام   042

 پیشنهادها
ا در این هست پویا و فعال، برای بهبود مقالهبا توجه به اینکه ادبیات پایداری، ادبیاتي ا

 شود: موضوع پپیشنهادهایي ارائه مي
 کيی که جایي آن محور باشند و ازای انتخاب شود که مسئلهگونهها بهعنوان مقالهـ 

 جزئي هایمسئله به هاآن تجزیۀ و کلي مشکالت شناخت یابي،مسئله کارآمد هایشیوه از
 هامقاله یر،تغی این با شود؛ انتخاب ترجزئي صورتبه هامقاله عنوان شود،مي است، پیشنهاد

شود و با توجه به مکاتب مختلف نقد ادبي مي خارج نواختیک و ایکلیشه حالت از
 توان این تغییر را ایجاد کرد.مي

ها برجسته گردد و نتیجۀ مقاله شود هدف و روش پژوهش در چکیدۀـ پیشنهاد مي
 ای نوشته شود که هدف مقاله را پوشش دهد.چکیده به گونهپژوهش در 

ـ با توجه به اینکه نقد و تحلیل پیشینۀ پژوهش کمک زیادی به کشف خألهای 
آورد پیشنهاد وجود ميتری را بههای پژوهش علميکند و درنتیجه سؤالپژوهشي مي

ساس ها بر اشینهنویسي در مجله حاکم شود و پیشود تا ساختار واحدی بر پیشینهمي
تقویم زماني و یا موضوعي ارائه و پیوند پیشینه با موضوع مقاله به روشني ترسیم شود. 

وجهي در توان استفادۀ قابل تبا استفاده از تنظیم درست پیشینه و ارزشیابي و نقد آن مي
 عمل آورد.های پژوهش بهارائۀ سؤال

ها بر اساس معیارهای ابي مقالهای به ارزیشود مجله به شکل دورهـ پیشنهاد مي
ی و های داورها در تنظیم فرمساختاری، محتوایي و استنادی بپردازد و از نتایج پژوهش

 راهنمای نگارش برای نویسندگان، استفاده کند.

 منابع

تور . تهران: انستیتو پاسچگونه مقالۀ علمي بنویسیم و آن را به چاپ برسانیم(. 8818ابوالحسني، م. )
 ایران.

های نویسندگي مقاله(. تحلیل استنادی و روابط هم8837احمدی، ح.، و سلیمي، ع.، و فتحي، ل. )
(. 71تا 8مجلۀ علمي ـ پژوهشي انجمن ایراني زبان و ادبیات عربي )مورد مطالعۀ موردی: شمارۀ 

 .821 -813، 73مجلۀ انجمن ایراني زبان و ادبیات عربي، 

های حوزۀ ادبیات پایداری از آغاز تا پایان ل آماری ـ رویکردی پژوهش(. تحلی8832آقانوری، ن. )
 .71-8، 82ادبیات پایداری، . 8831سال 
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نگارش مقاله، گزارش و سایر انتشارات علمي از انتخاب موضوع (. 8811حیاتي، ز.، و علیجاني، ر. )
 . شیراز: نشر چاپار.تا چاپ سازی

 .788ـ  778، 1و  8 نقد کتاب،قد و کارکردهای آن. (. درآمدی بر انواع ن8838درودی، ف. )

 ،71-88، 8فنون ادبي، محور در مطالعات ادبي. های مسئله(. پژوهش8838رضي، ا. )

 . تهران: آگه.های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 8823سرمد، ب.، حجازی، ز.، و عباس، ا. )
 تهران: دانشگاه سوره.. مثابۀ ژانرنگارش دانشگاهي به(. 8832سلطاني، ع.ا. )

 ایران. در عربي ادبیات و زبان گروه علمي تولیدات . سنجش(8811. )بخشي، م ع.ب.، و نیا،طاهری
 .818-871، 88، عربي ادبیات و زبان ایراني انجمن مجلۀ

 و زبان علمي ـ پژوهشي مجالت در مقاله عنوان و موضوع انتخاب بر . نقدی(8813)عسکری، ص. 
 .881 ـ32، 7، عربي ادبیات و زبانعربي.  ادبیات

 و زبان پژوهشي علمي هایمقاله داخلي هایعنوان و فرعي مباحث بر . نقدی(8831)عسکری، ص. 
 .873 ـ32، 81، عربي و ادبیات زبان ایراني انجمن مجلۀعربي.  ادبیات

(. نقد و بررسي منابع استنادی در مقاالت علمي ـ پژوهشي زبان و ادبیات 8838عسکری، ص. )
 .821ـ 821، 8، ادب عربيعربي. 

علوم و فناوری اطالعات، های ما. (. جای خالي نوآوری: چالش جدی در پژوهش8813فتاحي، ر.ا. )
1 ،213-228. 

 . تهران: سخن.پژوهشيآیین نگارش مقالۀ علمي ـ (. 8812فتوحي، م. )
 مشهد: دانشگاه علوم اسالمي.شناسي مطالعات دیني. روش(. 8812قراملکي، ف. )

 دابهاآ و العربيۀ للغۀ اإليرانيۀ الجمعيۀ مجلۀ لموضوعات التحليلي الکشاف( 8838) م. جهرمي، کهندل
 .822-883، 88 ،وآدابها العربيۀ للغۀ اإليرانيۀ العلميۀ الجمعيۀ مجلۀ .03-11 أعداد

عۀ شناسي )االسلوبیه( مطالهای سبک(. بررسي تحلیلي ـ انتقادی مقاله8832کیاني، ح.، و نظری، ی. )
، 87، نامۀ نقد ادب عربيپژوهش. 8838تا 8813های های علمي ـ پژوهشي سالموردی مقاله

 .718 ـ821
 .22-11، 8 ماه کلیات،کتاب (. صد ویژگي یک مقالۀ علمي ـ پژوهشي خوب. 8811منصوریان، ی. )

 ترجمۀ ح. خدمت. تهران: رایزن.چگونه مقاله بنویسیم. (. 8821هال، ج. )

. ترجمۀ ن. ساالرزاده امیری. تهران: تحلیل محتوا در علوم اجتماعي و انساني(. 8811هولستي، آ.آ. )

 .دانشگاه عالمه طباطبایي



 


